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Sessió  ordinària  de la  Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper  dimarts 2 de febrer de 2021 a les 17.30 hores a la  Casa Consistorial, segons
l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:

PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA
01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 01/21, de data 19 de gener de 2021.
02 URBANISME.  Actuacions  preparatòries  de  la  revisió  puntual del  planejament

derivat anomenat “Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i
arqueològic” del Papiol i suspensió de les llicències en l’àmbit.

03 SUBVENCIONS.  Convocatòria  (codi:L05/2021/A)  per  ajuts  d’urgència  social
(generals), bases reguladores i inici del procediment de concessió.

04 RRHH. Procediment núm. 01/2021 corresponent a les bases i/o criteris per a la
selecció d’un/a professor/a de guitarra per a del grup retributiu (o categoria) A1
amb dedicació en jornada parcial, en règim laboral i amb caràcter temporal.

05 CONVENIS.  Inici  d’activitats  docents  i  d’actuacions  preliminars  de  caràcter
administratiu a l’àmbit  de l’Escola bressol municipal en relació al curs acadèmic
2021/2022.

06 FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
07 PATRIMONI.  Expropiació  forçosa  (per  mutu  acord)  promoguda  d’ofici  per

l’Ajuntament del Papiol en relació a una finca ubicada al Papiol.
08 CONVENI. Col·laboració per la gestió docent i econòmica de l’activitat de l’escola

bressol municipal corresponent al curs 2020-2021.
09 SUBVENCIONS.  Convocatòria  de  subvenció/ns  (codi:L09/2021/A)  per  a

l’atorgament  d’ajuts  del  programa metropolità  de  foment  de  la  cohesió  social
(Línia B) llars vulnerables) en matèria de pobresa energètica, bases reguladores i
inici de procediment de concessió.

10 CONVENIS. Modificació del  conveni de col·laboració subscrit amb CATSALUT
efectes de l’any 2020.

11 CONVENIS. Liquidació del quart trimestre de 2020 amb SASA en concepte de
cànons  derivats  dels  convenis  de  col·laboració  econòmica subscrits  en  dates
28/02/2003 i 09/05/2006, així com de les addendes modificatives primera, segona
i tercera que han estat formalitzades posteriorment.

12 CONVENIS. Liquidació del quart trimestre de 2020 a UTE SILVIA II en concepte
de  cànons  derivats  del  Conveni  de  col·laboració  econòmica  subscrit  en  data
07/12/2011 i de les addendes modificatives primera, segona i tercera que s’han
formalitzat posteriorment.

13 PATRIMONI. Atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels
horts de titularitat municipal.- Febrer 2021

14 RRHH. Supervisió per part de la Junta de Govern Local dels procediments de
selecció de personal en tramitació.

15 CONVENIS. Aprovació del conveni de col·laboració relatiu encàrrec de gestió a
l’AMB per a l’enderroc de dues edificacions al Torrent de la Bleda en l’àmbit del
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Parc natural de la serra de Collserola.
16 CONTRACTES.  Pròrroga segona (especial) del contracte de serveis de jardineria

del Papiol.
17 CONTRACTES.   Pròrroga cinquena (extraordinària)  del contracte de serveis de

manteniment de l’enllumenat del Papiol.
18 CONTRACTES.   Pròrroga  sisena  (extraordinària)  del  contracte  de  serveis  de

neteja d’edificis i instal·lacions municipals.
19 PPGG.  Modificació  de  crèdits  núm.  01/21  del  Pressupost  General  de

l’Ajuntament.


